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Thomaz António de Villanova Portugal

Lvará, por que Vossa Magestade Ha por bem fazer
Mercê aos Membros do Governo dos Reinos de Portugal e
Algarves, e aos Secretários delle , do Tratamento de ExceU
tencia

; na forma acima declarada.

Para Vossa Magestade ver.

Joaquim António Lopes da Costa o fez.

Registado nesta Secretaria de Estado dos Negócios do
Reino no Liv. 2.° de Leis, Alvarás, e Cartas Regias, a foi.
147 verso. Kio de Janeiro vinte e oito de Janeiro de mil
oitocentos e dezoito.

Luiz Joaquim dos Santos Marrocos»

Na Impressão Regia.

?" fel ^LJ^ U ELREI Faço saber aos que este Alvará
vjreni: Que Tendo consideração á preeminen- ^cia do Cargo de Governador dos Reinos de -^^

PortTíg^ eAlgarves', e á representação
,
que

estes devem ter para mais facilmente conci-
liarem o respeito dos Povos

, tão necessário
para o desempenlb das suas Funções , e da
grande confiança, que nelles Tenho: Hei por

bem, e Me Praz que os Membros, que actualmente com-
põem o Governo dos sobreditos Reinos

, e os Secretários
delle, e.os que daqui em diante occuparem os mencionados
iimpregos, tenhão o Tratamento de Excellencia , epor elle
se lhes falle, e escreva.

E este se cumprirá como nelle se contém , e valerá
como Carta passada pela Chancellaria

, posto que por ella
não ha de passar, e que o seu eíFeito haja de durar mais de
hum anno, sem embargo das Ordenações, e de quaesquer
outras Leis

, Regimentos
, ou Disposições

,
que sejão em

contrario. Pelo que Mando que assim se observe em tudo e
por tudo

,
e se registe em todos os Lugares

,
que necessá-

rio for. Dado no Palácio do Rio de Janeiro em vinte e
dous de Janeiro de mil oitocentos e dezoito.
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